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WOREK ZIEMNIAKÓW
 

O jciec pił, a właściwie to chlał. Matka już nie żyła, umar-
ła ze zgryzoty. Nieraz jako dziecko byłem głodny, ojciec 

często mnie bił, jak mu coś odwaliło po pijaku. Bałem się, bo nie 
wiedziałem, co może jeszcze wymyślić – miał tak zrytą głowę od 
tego alkoholu.

Musiałem mu przynosić pieniądze na wódę – zbierałem złom, 
butelki, czasem komuś coś ukradłem w tramwaju. Normalka. Ale 
i tak mnie wypieprzył z domu. Miałem wtedy 15 lat. Na ulicę! 
Znalazł sobie jakąś francę, też pijaczkę, a ja im przeszkadzałem.

Zostałem na ulicy, do domu nie miałem po co wracać. Na 
tej ulicy żyłem potem dwa lata. Mieszkałem, gdzie popadło –  
w opuszczonych budynkach, na ławce w parku, jak było ciepło,  
a zimą to po piwnicach i na klatkach schodowych. Miałem 
świerzb, śmierdziałem, piłem i ćpałem, jak miałem za co. Forsę 
zawsze się jakąś skołowało – na butelkach albo na złomie.

Miałem kolegów takich jak ja, raczej samych degeneratów – 
alkoholików, bezdomnych jak ja. Raz nawet jakieś towarzystwo 
gogusiów w pięknej furze dorwało mnie i spuścili mi tęgie lanie 
– tak dla zgrywy, nudzili się. Potem leżałem kilka dni na swoim 
legowisku w opuszczonym domku na działkach i wylizywałem 
rany.

Któregoś dnia, jak skończyłem 17 lat, poszedłem do sklepu po 
bułki. Była wtedy promocja na ziemniaki – kilogram kosztował 
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80 gr. Dokładnie to pamiętam. Miałem wtedy coś koło 20 zł, 
więc kupiłem 24 kilogramy. Nie po to, by je zjeść, następnego 
dnia zawiozłem te ziemniaki na swoim wózku do złomu na rynek 
warzywny. Często tam zaglądałem, bo czasem sprzedawcy wy-
rzucali nadpsute warzywa i owoce, a ja je zabierałem. No więc 
wystawiłem te moje 24 kilogramy ziemniaków, ale już po 2 zł 
za kilogram. Poszły wszystkie, bo były ładne, a ja je dodatkowo 
umyłem. Wróciłem z zarobioną kasą i kupiłem za nią kolejne 
ziemniaki. I tak do końca promocji. Wiedziałem, że można zaro-
bić sprytem i uczciwie.

Spodobało mi się to. Kupowałem na promocjach, sprzeda-
wałem z zyskiem, a pieniądze znów inwestowałem. Potem wy-
nająłem sobie pierwszy mały pokój po tylu latach wegetowania 
na ulicy. Miałem własne łóżko, wodę (ciepłą i zimną) – żyć nie 
umierać.

Potem udało mi się przyuczyć na budowie w zawodzie mura-
rza. Teraz mam 22 lata, założyłem swoją małą firmę budowlaną. 
Zatrudniam moich kolegów z ulicy, ale tylko tych, co nie piją – jak 
zapiją, to wyjazd. Mam dziewczynę – moje życie jest teraz NOR-
MALNE. Mam też swoje „hobby” – jak mam wolne, wychodzę 
na ulicę, chodzę po opuszczonych domach, parkach, szukam tam 
bezdomnych.

Czasem wchodzę też w RURY (kanały), tam szczególnie zimą 
koczują bezdomni. Wołam wtedy: Jest tu kto?! Odkrzykują mi 
często: Pierdol się! Wtedy wchodzę, witając się miło: Kurwa, 
grzeczniej! Wchodzę i proponuję, że może ze mną wyleźć i zacząć 
inne życie, że mu pomogę i takie tam, ale musi przestać chlać.  
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Że wiem, jak to jest, bo też żyłem na ulicy. Jak ktoś nie chce, to 
go zostawiam. Jak chce – to mu wtedy pomagam. Nawet czasem 
daję swoje pieniądze, by mógł się ubrać, wynająć jakiś kąt. A po-
tem, jak widzę, że nie pije, to daję mu pracę u siebie.

Kilka razy się naciąłem – wzięli kasę i poszli w tango. No cóż, 
można się było tego spodziewać.

Dowiedziałem się niedawno, że jest taki zawód – streetwor-
ker, czyli osoba pracująca na ulicy z bezdomnymi. Ja już raczej 
nie będę niczego zmieniał, mam tę swoją firmę, kasę, czuję się 
bezpiecznie. Z mojej ulicy nie zrezygnuję – będę tym streetwor-
kerem bez mądrych szkół. Mnie nauczyło życie. Mnie Bozia dała 
szansę – ten pierwszy worek ziemniaków. Mam dług do spłace-
nia.


